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‘Stralend en vol vertrouwen, samen het beste uit onszelf en anderen halen.’

Bezoek onze website www.kindcentrumdeparel.nl voor het laatste nieuws.
Met eenvoudige links komt u snel bij de mooiste foto's en filmpjes van uw kind.

Start in het nieuwe schooljaar
Beste ouders, verzorgers,
Wat fijn om iedereen maandag weer welkom te heten op school na een zonnige zomervakantie! We hebben
genoten van de vakantie en veel zin om samen met uw kinderen weer lekker aan het werk te gaan.
Zelf ben ik weer gestart na een periode van afwezigheid. Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik weer
aanwezig op school. Op de dinsdag en donderdag werk ik (voorlopig nog ) thuis. Femke Dirkx, directeur van Dirk
Hezius, heeft tijdens mijn afwezigheid waargenomen voor mij. Hiervoor heb ik haar heel erg bedankt!
Op naar een mooi schooljaar met elkaar! Het is fijn weer op school te zijn!
Een hartelijke groet,
Simone van Roosendaal, directeur KC De Parel

Jarig in september
Bram
Sara
Ilaya
Wess
Gigi
Zino
Taym
Hugo

groep 5-6
groep 5-6
groep 7-8
groep 2-3
groep 2-3
groep 2-3
groep 7-8
groep 7-8

Teun
Willem
Omar
Flore
Tijn
Mick

groep 3-4
groep 5-6
groep 5-6
groep 6-7
groep 6-7
groep 6-7

Belangrijke data
31 augustus
2 september
7 september
10 september
16 september
21 september
23 september
28 september

Studiedag
Luizencontrole
startgesprekken
Informatieavond nieuwe ouders gaat niet door
Startgesprekken
Verkiezing leerlingenraad
Vergadering OV
Kinderpostzegelactie
Vergadering MR
Informatieavond voortgezet onderwijs voor leerlingen leerjaar 7 (17.00u-17.30u) en
leerjaar 8 (18.00u-18.30u)

Informatieavond nieuwe ouders gaat niet door
Voor de nieuwe kleuterouders stond een informatieavond over de gang van zaken in ons kindcentrum gepland
op 7 september. Deze avond laten we i.v.m. Corona niet doorgaan. Juf Mariken deelt de informatie met ouders
tijdens het kennismakingsgesprek voor de vierde verjaardag van het kind.

Startgesprekken groep 2-3 tot 7-8
Maandag heeft u een informatiefolder over de praktische zaken van de nieuwe groep van uw kind ontvangen.
De folder vervangt de informatieavond aan het begin van het schooljaar.
Voor de groepen 2-3 tot 7-8 worden er startgesprekken georganiseerd, zodat ouders en leerkrachten al bij de
start van het schooljaar samen in gesprek kunnen over het kind. In leerjaar 8 zijn kinderen bij dit gesprek
aanwezig.
Deze startgesprekken vinden plaats zijn op 7 en 10 september 2020.
U ontvangt van ons morgen bericht om u in te schrijven voor deze gesprekken via schoolgesprek.
De inschrijving sluit op dinsdag 1 september om 12.00u.

Schooltuin
In de vakantie is hard gewerkt aan de speelplaats. De oude
schoolmoestuin is er niet meer. Hiervoor hebben we een fijne
natuurtuin gekregen waar tijdens de pauzes heerlijk gespeeld kan
worden. Ook onder schooltijd zal de tuin gebruikt gaan worden door
kinderen en leerkrachten als buitenlokaal.
Het podium onder de bomen is ook aangepakt en veranderd in een
stuk tuin om te spelen.

We zijn erg blij met deze metamorfose van ons plein en verwachten dat we er veel
leer- en speelplezier gaan beleven.

Voorstellen Pascale
Beste ouders,
Mijn naam is Pascale Tetteroo, ik ben 26 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend,
ons bijna 7 maanden oude dochtertje en onze hond Tommie in Geldrop. Mijn hobby’s
zijn lezen, muziek luisteren en creatief bezig zijn. In 2016 ben ik afgestudeerd van de
Pabo aan de Hogeschool Rotterdam en heb sindsdien veel vervangerswerk verricht.
In die korte tijd heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende groepen. Sinds april
2019 ben ik werkzaam bij de Eenbes. Samen met juf Myrthe zal ik komend schooljaar
voor groep 5/6 staan. Waarbij ik werkzaam zal zijn op maandag, dinsdag en
woensdag. Ik kijk er heel erg naar uit om deel te zijn van het team van De Parel en
iedereen te ontmoeten. Mocht u nog vragen hebben kom dan gerust een keer langs.
Pascale

Voorstellen Geertje
Beste ouders,
Mijn naam is Geertje Biemans-Kok en ik zal tot februari komen invallen
voor juf Lisette en juf Anouk in groep 6/7. Hier heb ik erg veel zin in. Ik
ben hartelijk en met open armen ontvangen op de Parel. Nu kan ik niet
wachten om ook de leerlingen van groep 6/7 te ontmoeten en hen te
begeleiden in het eerste half jaar.
Op 17 juli 2020 ben ik getrouwd met Daan en ben ik vanuit Voorthuizen
naar Geldrop verhuisd. In Voorthuizen heb ik 4 jaar op de Wheemschool

gewerkt. Hier heb ik verschillende groepen gehad. Mijn hobby's zijn, creatief bezig zijn, bakken, koken en hoorn
spelen. Muziek vind ik een van de leukste vakken om te geven.
Het leukste aan voor de klas staan, vind ik de stralende gezichten van de kinderen wanneer ze iets kunnen wat
daarvoor nog niet lukte of wanneer ze iets nieuws ontdekt hebben.

Muziekles
Dit jaar hebben we speciale aandacht voor muziek. We vinden het belangrijk dat muziek
een structureel onderdeel van ons lesprogramma is. In samenwerking met de gemeente
Heeze-Leende is er een muziekcombinatiefunctionaris aangesteld; Rian. Zij gaat de
muziekles samen met de leerkrachten geven. De ene week geeft Rian de les, de andere
week de leerkracht zelf.

Gevonden voorwerpen
Deze week worden de gevonden voorwerpen voor school door juf Anja buitengezet naast de voordeur.
Wat er vrijdag de 28e niet opgehaald is, gaat naar de kringloopwinkel.

Schoolregels
Op school hebben we twee Gouden Regels en een aantal schoolregels met elkaar afgesproken.
Gouden regels
We doen en zeggen dingen die fijn zijn voor onszelf en de ander.
We doen wat de juf/meester zegt.
Schoolregels











1, 2, 3 hand omhoog en stil, dat is wat de juf of meester wil.
Is een ander aan het woord, dan luisteren wij zoals het hoort.
Wachten op je beurt is fijn, zo hoort het ook te zijn.
Iets van een ander lenen kan, eerst even vragen dan.
We leggen de spullen terug waar ze horen, anders raken ze verloren.
Tijdens het werken mag je gaan staan, om naar de wc toe te gaan.
Ruzie maak je zelf weer goed, of je vraagt de juf of meester hoe het moet.
Laat zien hoe samenwerken moet, rustig werken dat is goed.
Wij noemen elkaar bij onze eigen naam, zo kan er geen misverstand ontstaan.
Rustig lopen doe je binnen, buiten mag je met rennen beginnen.

Gezonde pauzehap
Voor in de ochtendpauze mogen kinderen verse groenten en fruit mee naar school nemen. In de middagpauze is
er tijd voor boterhammen. Voor beide pauzes mogen kinderen drinken meenemen.
Via www.schoolmelk.nl kunt u melk bestellen voor de middagpauze.
We vinden het fijn als kinderen drinken in een drinkbeker mee naar school nemen, dit scheelt veel afval.

Hoofdluis
Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer deze kriebelbeestjes worden
gesignaleerd, krijgt u als ouder bericht van ons en verwachten we dat u uw kind zo spoedig mogelijk behandelt.
Andere ouders worden in algemene zin geïnformeerd middels een bericht wanneer er luizen zijn geconstateerd.
Het hoofdluisprotocol kunt u vinden op onze website.

Rookverbod
Vanaf augustus 2020 geldt er een algemeen rookverbod op alle
schoolterreinen in Nederland.
Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle
leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en
leveranciers, zonder uitzonderingen. Het betreft de speelplaats,
de stoep voor en naast school. Het rookverbod geldt altijd (24
uur per dag, 7 dagen per week).
Onder het rookverbod valt ook het gebruik van e-sigaretten.
Het rookverbod op het terrein moet gehandhaafd worden tijdens de gebruikstijden van het gebouw. Ook als het
gebouw bijvoorbeeld ’s avonds in gebruik is.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bedankt Esther!
Voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van Esther Snoek als lid van de
oudervereniging. Haar dochter Julia zat in groep 8 en dus is de basisschoolperiode voor
Esther nu definitief afgesloten. Vanwege de corona maatregelen hebben we op school
geen aandacht kunnen geven aan haar afscheid. Daarom willen wij haar via deze weg
nogmaals heel hartelijk danken voor haar enthousiaste inzet de afgelopen jaren.
Zoals u begrijpt zij we dus weer hard op zoek naar nieuwe leden. Een mailtje naar
Ovdeparel@eenbes.nl en dan kunt u geheel vrijblijvend informatie vragen of eens een
vergadering bijwonen.

Vakantierooster 2020-2021 en studiedagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie

19 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
15 februari t/m 19 februari 2021
5 april 2021
27 april 2021
3 mei t/m 14 mei 2021

Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Maandag
Woensdag
Woensdag
Maandag
Maandag
Donderdag
Vrijdag

13 en 14 mei (valt in meivakantie)
24 mei 2021
26 juli t/m 3 september 2021

31 augustus
18 november
3 februari
22 februari
26 april
24 juni
25 juni

studiedag
studiedag
studiedag
studiedag (de dag na de carnavalsvakantie)
studiedag (de dag voor Koningsdag)
studiedag
studiedag

De vrijdagen voor de carnavals-, mei- en zomervakantie is school om 12 uur uit.

Norlandia
Wat hadden we een warme zomervakantie!
Als het kon, zijn we naar buiten gegaan en anders heen we binnen gespeeld.
Veel met water, en vooral de gewone dingen gedaan.
Zodat kinderen die van vakantie terugkwamen weer rustig kunnen wennen aan
ons ritme.
Wij zagen en hoorden ook de tuinmannen. Die waren hard aan het werk met hun
machines.
Wij stonden regelmatig aan het hek te kijken wat ze toch aan het doen waren.
Er waren ook kinderen die het geluid minder fijn vonden. Door samen te kijken
waar het geluid vandaan komt en door te vertellen wat ze aan het doen zij, was
het weer oké.
Groetjes van De Bengels
Lieve allemaal wat hebben wij weer een heerlijke warme zomervakantie gehad. Wij hopen dat jullie ook hebben
kunnen genieten in de vakantie. De Kanjers hebben de afgelopen weken het spektakel van de hoveniers mogen
aanschouwen. We krijgen een nieuwe natuurtuin! Er werd op en neer gereden met graafmachines, ze hebben
stenen, boomstammen en planten naar de nieuwe tuin gebracht. Er waren ook wat spannende momenten want
wat maakt de elektrische zaag een lawaai, gelukkig konden we alles van een afstandje zien.
Samen met de kinderen van de BSO zijn we naar de pipocamping puur genieten geweest. Daar hebben we een
super leuke tijd gehad, de kinderen mochten broodjes bakken bij het kampvuur, knuffelen met de dieren en wat
kun je leuk spelen daar. In de tuin kun je lekker op het trampoline springen en met je blote voeten over het
blote voetenpad lopen.
Bij de Toppers;
Wij hebben een ontzettend leuke en actieve vakantie gehad. De afgelopen zes weken hebben we gewerkt met
het thema van cactus tot cobra.
We hebben cactussen geverfd, van elkaar mummies gemaakt, slangen geknutseld, zelf een zwembad gemaakt in
de zandbak met een glijbaan erbij, vele uitstapjes gemaakt naar de zandberg in het Leenderbos, bij de
Natuurpoort spellen gedaan en over het kabouterpad gelopen, heel veel ijsjes gegeten, in de speeltuin in
Sterksel gespeeld en niet te vergeten bij Puur Genieten Pipowagencamping geweest. We hopen jullie allemaal
snel weer te zien!!

